
Redactie "de Bân”

Jan Lammert Sijtsema jr., 
Merkebuorren 39a tel:  48 12 00
Annie Posthumus, Weinterp 40                  tel:  48 13 81
Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10   tel:  48 13 91
Durk van der Veen, Merkebuorren 127      tel:  48 13 98
Klaas Greidanus, Bremerheide 20           tel:  48 13 83
Klaske de Vries, Russchenreed 48 tel:  48 13 05

Van de redactie Een praatje bij het 
plaatje

"Wie zullen de (Elfen) bankjes 
in het het provinciehuis 

gaan bezetten?".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 2 april. 
De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net
Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als 
een gewoon Word 97 document (geen docx) en dan in lettertype arial 11, via de e-mail 
deban@wijnjewoude.net dit kan tot zaterdag 26 maart 18.00 uur. Kopij wat niet via e-
mail gaat moet op donderdag 24 maart binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te 
Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. 
Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 481381.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus 
greidanus@zonnet.nl.

1.

Mensen die geen vlieg kwaad doen 
zijn gewoon niet snel genoeg. 

Dorpsfeest

De eerste aanmeldingen voor de optocht met de versierde wagens zijn binnen! Wie 
volgt? Bel Alie (481823) of mail SDW (zie onder)! 

De dorpsfeestcommissie wil graag een feest organiseren waarbij voor elke leeftijdsca-
tegorie iets te beleven is. Bovendien willen we zoveel mogelijk mensen, dus ook 
jongeren/jeugdigen, bij de organisatie gaan betrekken. Welke 'jonge honden' willen dit 
jaar alvast meelopen om een kijkje in de keuken te nemen (en misschien al iets te 
koken)?

Hartelijke groet,
Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude
dorpsfeestwijnjewoude@live.nl



2.

Berichten van Plaatselijk Belang.

2.

Ledenvergadering

Wij willen u nog even herinneren aan de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 15 
maart a.s. om 20.00 uur in de Swingel. De agenda en informatie over het programma na 
de pauze heeft u kunnen lezen in de Bân van februari. Mevrouw Tine Bijstra van de 
Gebiedscommissie N381 en wethouder Wietze Kooistra van gemeente Opsterland 
gaan ons bijpraten over de stand van zaken rond de gebiedsontwikkeling van de N381. 
Iedereen, ook de niet-leden, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Boate bakker bakt bêst brûn brea.

Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Jan Bakker (voorz.) tel 481359 Durk v.d. Veen tel 481398
Grietje Rooks (secr) tel 491350 Henk v.d. Wal tel 481385
Lammert Bouma (penningm) tel 481457 Meintsje Nust tel 481552
Aldert Voolstra (vice voorz) tel 481953 Hillie Renkema tel 481456
Janny Copeland tel 541862

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden     
(en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op:
Datum: dinsdag 15 maart 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: MFC De Swingel 

AGENDA

1. Ontvangst met koffie en thee
2. Opening door de voorzitter
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 29 maart 2010

De notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze com-

missie
8. Rondvraag 
9. Pauze
10. Wethouder W. Kooistra en mevr. T. Bijstra van de gebiedscommissie N381geven 

een inleiding over de stand van zaken rondom de gebiedscommissie. Na deze 
inleiding is er voldoende ruimte voor vragen en discussie

11. Sluiting 



3.

Aanleg fietspad Wijnjewoude – de Finne gestart

Het is zover. Het fietspad naar De Finne, 
waarvoor de IDOP werkgroep 'Natuurlijk 
Wijnjewoude' zich vanaf januari 2007 
sterk heeft gemaakt, kan nog voor de 
zomer in gebruik worden genomen. 

Het fietspad loopt straks vanaf de par-
keerplaats bij de muziekkoepel naar de 
Finne en sluit daar via 't Skjer aan op het 
Muzebiterspaed naar Ureterp. Zo ont-
staat niet alleen een veilige fietsroute 
naar Drachten, maar ook recreatief 
gezien is dit fietspad een prachtige 
aanwinst voor bewoners en toeristen in 
Wijnjewoude en omgeving.

De voorbereiding door de gemeente heeft 
ongeveer 2 jaar in beslag genomen 
waarbij de werkgroep op uiterst plezierige 
wijze is betrokken. Een prachtig voor-
beeld van de door het IDOP geïnten-
siveerde samenwerking met de gemeen-
te.                                                                            

 Janny Janssen.

Bûter, brea en griene tsiis, 
wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Van de gemeente heeft Plaatselijk Belang 
de vraag gekregen om te inventariseren 
of er belangstelling vanuit het dorp is om 
te gaan bouwen in het nieuwe bestem-
mingplan. De reden hiervoor is dat aan de 
Gentiaan een paar kavels zijn vrijgeko-
men.

Op de betreffende kavels kunnen halfvrij-
staande woningen worden gerealiseerd. 
Dit kan op een aantal manieren. Het is 
o.a. mogelijk om gezamenlijk met buren 
plannen voor een halfvrijstaande woning 
te ontwikkelen, waarbij  subsidie voor de 
begeleiding  mogelijk is. Ook  is het  mo-
gelijk om projectmatig te gaan kijken naar 
een volledig afgewerkte woning of een 
zogenaamde cascovariant. Kortom, er 
zijn veel vrijheden en er is veel mogelijk, 
waarbij de woningen natuurlijk wel moe-
ten voldoen aan de voorschriften. 

De inwoners van Wijnjewoude hebben als 
eerste de mogelijkheid om zich te melden. 
Het kan hierbij gaan om starters, mensen 
met al een koopwoning maar bijvoorbeeld 
ook om ouderen.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u dit 
tot begin april kenbaar maken bij de heer 
A. Bosma  van de gemeente Opsterland 
(tel. 0512-386222)  of bij Jan Bakker 
(tel.0516 -481359).

Bushokje

Het heeft even geduurd, maar inmiddels 
is een nieuw bushokje geplaatst aan de 
Merkebuorren bij de Driehoek. Helaas 
heeft iemand het bushokje direct al met 
graffiti beklad. Erg spijtig. 

Bestuur Plaatselijk Belang.

Bouwkavels Gentiaan



4.

Einde stichting behoud buitengebied Wijnjewoude.

Amper tien jaar na de oprichting besluit het bestuur van de stichting tot behoud van het 
buitengebied van Wijnjewoude en omstreken, in zijn vergadering van 4 februari 2011, 
het bestaan te beëindigen. Dit nadat, nu een jaar geleden (op 10 februari 2010), de 
Friese Staten het realisatiebesluit van een opgewaardeerde N381 definitief maakten. 
De Statenleden besloten, anders dan ze eerder in een politiek convenant waren 
overeengekomen, tot het realiseren van een vierbaans 100 km weg van Drachten tot 
Donkerbroek, die tot de Drentse grens en daarna (voor Drentse verantwoordelijkheid) 
als  100 km enkel baansweg naar Duitsland leidt. Dat betekent dat de hoeveelheid 
asfalt op nu nog maagdelijk Fries gebied, verdubbeld wordt en er feitelijk sprake is dat 
de weg voor zo'n driekwart deel  totaal nieuw aangelegd wordt.

De stichting blijft verbijsterd door deze 
politieke manoeuvre en sleepte er nog uit 
dat de Staten besloten dat deze 'opge-
waardeerde N381' onder de bestaande 
wegen, nl. de Wijnterp van Wijnjewoude 
en het West van Donkerbroek, naar 
Duitsland gaat. Ondertussen maakt men 
zich zorgen in diezelfde dorpen dat, door 
het afsluiten van nu nog bestaande 
toegang- en afvoerwegen, de verkeers-
druk in die dorpen zelf aanzienlijk toe-
neemt. Daarom wordt er  voor gepleit het 
bestaande N381 tracé voor het verkeer 
als 'rondweg' beschikbaar te houden. 

De stichting, die op 15 maart 2011 
ophoudt te bestaan, heeft overigens 
voortdurend gepleit voor onverkort 
ongelijkvloerse kruisingen op de N381. 
Zowel in vlugschriften als in persberich-

ten, op de N381 website, die tot eind 
december van dit jaar in de lucht blijft en 
via persoonlijke inspraak is daar rucht-
baarheid aan gegeven. Het nut en de 
noodzaak om er een vierbaans weg van 
te maken is en blijft echter onbewezen. 
Duidelijk is, dat het treffen van zo'n 
voorziening – ook al op voorhand - extra 
verkeer aantrekt. Maar daar zat en zit de 
natuur, de kip met de gouden eieren van  
zuidoost Friesland, nooit op te wachten.  

Overigens constateren de bestuursleden 
van de stichting op de opheffingsvergade-
ring van 4 februari, dat het persoonlijke 
doel van de oprichters en hun opvolgers is 
bereikt. Dat doel is, zelf te doen wat in hun 
vermogen ligt om het buitengebied van 
Wijnjewoude en omstreken te behouden 
voor de toekomst. 

Heljen is neat, 
mar jaan falt swier.

En aan die inzet heeft het 
niet ontbroken! Het (beschei-
den) batig saldo van de 
stichting wordt na vereffe-
ning overgeboekt op reke-
ning van een instelling met 
een met de stichting over-
eenkomende doelstelling. 



5.

Nieuwsbrief voor de leden van Uitvaartvereni-
ging “Eert De Doden” Wijnjewoude

Wat doet de uitvaartvereniging 
voor u?

Het verzorgen van de uitvaart naar wens 
van de nabestaanden. Het regelen van de 
zakelijke aspecten, zoals overlijdensakte 
gemeentehuis, drukwerk, locatie, ver-
voer, etc. Het voorschieten van rekenin-
gen van de uitvaart, u ontvangt de verza-
melnota minus het kortingsbedrag en 
eventuele polissen. Wat bieden wij u? 
Een stukje kostenbewaking. Een vakbe-
kwame, gediplomeerde uitvaartleider en 
vrijwilligers uit het dorp. Een vereniging 
die werkt zonder winstoogmerk. Korte 
lijnen, want alle besluiten worden op de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
genomen.

Daar de voorzitter dhr B. Dijkstra al bijna 
15 jaar in het bestuur zit van de uitvaart-
vereniging vindt  hij dat het tijd is om de 
bestuursfunctie over te dragen aan wat 
jongere leden. Hiervoor heeft dhr J. 
Miedema zich kandidaat willen stellen. 
Op de ledenvergadering zal notaris mevr.  
A. de Vries vertellen over zaken  waar 
nabestaanden mee te maken krijgen. Als 
jeugdleden 18 jaar zijn, worden ze 
automatisch betalend lid van de verenig-
ing. Ze zijn tot 18 jaar gratis lid bij het 
gezin. Zou u er op willen letten dat de 
contributie wel wordt betaald daar er 
anders geen aanspraak op de ledenkor-
ting gedaan kan worden.

Het bestuur: 
Voorzitter       dhr. B. Dijkstra
Secretaris      dhr. J.L. Posthumus
Penningmeester mevr. G. v.d.Wier-v.d. Meulen
                         dhr. R. v.d. Woude.
                       mevr. A. Drent-Hoekstra

 
Uitnodiging 

voor de ledenvergadering van de 
uitvaartvereniging “Eert de Doden “ 

op maandag 28 maart 2011 
aanvang 20.00 uur in  De Swingel “

te Wijnjewoude.

Agenda
1 Opening:
2 Notulen vergadering 2010.
3 Jaarverslag secretaris.
4 Verslag kascommissie 

dhr. A.  de Vries en dhr J. de Boer.
5 Verslag Penningmeester.
6 Mededelingen.

Vaststelling ledenkorting.
Vooisrapport.
Website.

7   Bestuursverkiezing aftredend 
dhr. B. Dijkstra  (niet herkiesbaar )

 Kandidaat voorz. dhr J. Miedema.
8    Pauze.
9    Notaris mevr. A. de Vries 

met informatie voor nabestaanden
10    Rondvraag.
11   Sluiting.

Graag tot ziens op de ledenvergadering.

       Bestuur uitvaartvereniging 
E.D.D. Wijnjewoude.



6.6.

Mounleane 2-4
9241 HA  Wijnjewoude
Tel.: 0516 - 48 12 61
Fax: 0516 - 48 13 97

9241 WJ  Wijnjewoude 

 tel.: 0516 - 48 16 93  

b.g.g. 06 - 218 75 017  

Moskouwei 4

Voor al uw reparatie werkzaamheden 

aan;

Reparatiebedrijf

- tractoren 

- landbouwmachines

- tuinmachines

- parkmachines

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien

Mounleane 3a

9241 HA  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 31

Fax: 0516 - 48 17 45

Hytex Fashion B.V.HF

GFHGFH

adres

postcode

tel

fax

e-mail

website

Weinterp 60

9241 HE  Wijnjewoude

0516 - 48 09 93

0516 - 48 08 85

info@boumaadmin.nl 

www.boumaadmin.nl 

Wolverlei 5     
9241 ER  Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46

Voor al uw: - nieuwbouw

- verbouw 

- onderhoud 

- renovatie

EDWIN HOFSTEE
TIMMERBEDRIJF

www.gfh.nl

• APK, reparatie en onderhoud alle merken,

   gespecialiseerd in Citroën en Peugeot 

   ook lichte bedrijfsauto’s

• Vervanging van voorruit of ruitreparatie

   vanaf € 0,- eigen risico

• Voordelig tanken

• Occasions

• Geheel automatische wasstraat

• Ook onderhoud van uw leaseauto

Voor meer informatie bel met John v.d. Veen 
Merkebuorren 60 tel.: 48 13 13 / 06-55 77 43 31

‘t Oost 46 - 8431 LK Oosterwolde
Tel. 0516-520724



7.

Willedei 2011

Op 3 september 2011 vindt alweer de 8ste  Willedei 
plaats in het centrum van Wynjewâld. Op verschillende 
podia zal weer een keur van artiesten optreden en de 
eerste aanmeldingen daarvoor zijn alweer binnen.

Mocht u ook willen optreden dan kunt u zich aanmelden 
bij Roelie Aardema, te bereiken op telefoonnummer 
0516-480707 of via willedei@wijnjewoude.net

Gezellige markt/braderie
Daarnaast wordt er ook weer een gezellige markt/braderie georganiseerd en daar zult 
u in ieder geval een geweldig grote stand van Veilig Verkeer Nederland tegenkomen. 
Wilt u ook verzekerd zijn van een stand bij deze Willedei meldt u dan z.s.m. aan bij Jan 
de Haan, telefoonnummer 0516- 480520 of via willedei@wijnjewoude.net

Vrijwilligers gevraagd
Om de 8ste Willedei goed te kunnen organiseren hebben we hulp nodig van vrijwilligers 
die ons daarbij willen ondersteunen. Uw aanmelding zien we graag tegemoet via 
willedei@wijnjewoude.net
 
Nieuwe samenstelling bestuur Willedei
Voorzitter Hendrik van der Heide
secretariaat en vrijwilligers Jan Lammert Sijtsema
penningmeester Sietske Brouwer
Muziek/theater Roelie Aardema
Markt/braderie Jan de Haan
PR en vrijwilligers Anne-lys Herder
vice-voorzitter en PR Grietje Rooks

Kijk niet te veel in het verleden, 
maar meer in de toekomst, 

daar zal je de rest van je leven in moeten vertoeven.

Ondertussen zijn we nog op zoek 
naar dorpsgenoten die, met name, 
kunnen ondersteunen op het 
gebied van muziek/theater. Uw 
ideeën/ suggesties voor de 8ste 
Willedei zien wij graag tegemoet 
via willedei@wijnjewoude.net

Voor algemene vragen en reacties 
kunt u bellen met Grietje Rooks, te 
bereiken op tel. nr 0516-491350 of 
06-51070901.



8.

Briljanten bruidspaar Van der Ploeg – De Haan

Op 28 februari waren Piet en Anna van der Ploeg 65 jaar getrouwd. Dit is briljant te 
noemen. Sinds december 2010 wonen ze in het Wâldhûs en hebben zicht op de 
Russchenreed waar ze daarvoor met veel plezier 17 jaar hebben gewoond. Maar in de 
hoekwoning van het Wâldhûs voelden ze zich gelijk thuis. 

Briljant is het ook als je in de hal van de 
woning komt. Er staat een kastje met 
allemaal foto's. De trouwfoto's zullen van 
de kleinkinderen zijn, de kleuters, peuters 
en baby's van de achterkleinkinderen. 
Piet en Anna van der Ploeg kregen vier 
zonen en één dochter. Inmiddels zijn er 
twaalf pake- en beppesizzers en zeven 
oer pake- en beppesizzers. Nummer acht 
is op komst. Om de twee jaar wordt er een 
familieweekend georganiseerd. Iedereen 
probeert dat weekend te komen want het 
is altijd heel erg gezellig. Vier generaties 
komen dan bij elkaar. De laatste keer was 
het een groep van circa 40 personen.

Piet is geboren in Burgum en Anna in 
Oostermeer. Piet woonde op een boerde-
rij in Burgum vlakbij de Kruiskerk. In de 

oorlog eiste de 'veldwebel' de voorkamer 
van de boerderij op. Voor Piet werd het 
thuis te gevaarlijk en is toen ondergedo-
ken in Oostermeer bij de familie van Anna 
die een kruidenierszaak hadden. Na de 
oorlog, na vier jaar verkering, zijn ze in 
1946 getrouwd. Er was eigenlijk helemaal 
niets te krijgen maar toch had Anna een 
prachtige roze trouwjurk aan en Piet een 
donkerblauw pak. De Marchelhulp uit 
Amerika bracht ook goederen in Neder-
land en er kwam een container met spul 
aan in Oostermeer. Een vriendin zag daar 
een paar prachtige zilverkleurige schoe-
nen bij zitten. Beter kon het niet. Ze waren 
wel wat groot maar daar werd een oplos-
sing voor bedacht. Een prop watten voor 
in de schoenen en zo kon Anna daar die 
dag best op lopen. Met hulp van iedereen 
werd het een prachtig bruiloftsfeest.



9.

Ze kwamen te wonen in een huisje naast 
de boerderij. Als tweede tak hadden ze 
een tuinderij en werd er geleverd aan de 
veiling. De producten waren groenten en 
fruit van de koude grond. Door uitbrei-
dingsplannen zijn ze later verhuisd naar 
een boerenplaats in De Tike. Om gezond-
heidsredenen zijn ze op een gegeven 
moment gestopt met de boerderij en 
kreeg Piet een baan bij de Heidemij. Als 
landmeter was hij betrokken bij onder 
andere het uitzetten van de Wâldwei en 
de fietspaden in het Blauwe bos. Anna 
zag in 1972 een advertentie staan waarin 
een beheerder werd gevraagd voor het 
gebouw 'De Driehoek' in Wijnjewoude. Ze 
solliciteerden en werden aangenomen en 
zo betrokken zij de woning bij 'De Drie-
hoek'. Als ze op die periode terugzien 
kunnen ze alleen maar zeggen 'it wie in 
prachtige tiid'. Maar het was wel een 
drukke tijd. Trouwerijen, feesten, koffie-
drinken na een begrafenis, de peuter-
school, de zondagschool, toneel, muziek, 

diverse vergaderingen en noem maar op, 
dat alles kon in 'De Driehoek'. Anna geniet 
nog als ze over deze tijd vertelt. Na 20 jaar 
beheerdersechtpaar te zijn geweest zijn 
ze gestopt en kwamen ze te wonen aan 
de Russchenreed 28. Anna was toen 68 
jaar en de gezondheid liet het niet toe 
verder te gaan. Het was eerst wel even 
wennen maar Piet bleef nog beheerder 
van de begraafplaatsen tot 2002. 

Nu hebben ze geen functies meer maar 
vervelen doen ze zich niet. Ze halen met 
de auto zelf nog de boodschappen op en 
Anna zorgt dat het eten wordt klaarge-
maakt. Door veel te puzzelen blijft de 
geest helder en wordt er zonder bood-
schapbriefje gewinkeld. 

Ik vraag hun hoe zij terugzien op die 65 
jaar. Beide geven ze aan: 'we hawwe in 
hiele goeie en fijne  tiid hân'. Natuurlijk zijn 
er de ups en downs ook met de gezond-
heid. Maar 65 jaar samen getrouwd te zijn 
is wel briljant.

Klaske.



10.

Dorpssteunpunt.

Het Dorpssteunpunt en het Centrum voor Jeugd en Gezin 
organiseren een informatieavond over het puberbrein op 

dinsdag 5 april om 20.00 uur in MFC De Swingel.

De avond is bedoeld om meer inzicht te 
krijgen in de werking en ontwikkeling van 
de hersenen van pubers. Waarom doen 
pubers zoals ze doen? Hoe kunt u daar 
als opvoeder mee om gaan of op in 
spelen? Wat kunt u wel en niet verwach-
ten van uw puber?

René Koens van Timpaan Onderwijs zal u 
hierover voorlichten in een afwisselend 
programma van één uur. Naderhand is er 
een informatiemarkt gericht op pubers en 
kunt u individuele vragen stellen.
We hopen u te mogen begroeten op dins-
dag 5 april!
En natuurlijk zijn we iedere woensdag 
ochtend aanwezig in de Swingel, van 
10.00 tot 12.00 uur voor uw vragen. 

Alie Blaauwbroek.

Bezoek- en postadres

MFC “De Swingel”

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies:

 

- vragen over het dorp

- activiteiten

- hulpmiddelen 

- thuiszorg

- woningaanpassing 

- kleine klusjes

 



11.

Der kaam in Dútse ôfkundiging dat de 
âldmilitêren (300.000) oan 't wurk moas-
ten yn Dútslân, se waarden wol de 
'hongersevakuees' neamd. Nachts moas-
ten de rúten fertsjustere wurde. De joaden 
hawwe neist in persoansbewiis no in giele 
stjer op 'e klean. De earste fytsfoardering 
foar de fijân wie in feit. De tsjerkeklokken 
waarden yn beslach nommen en yn 
Dútslân omsmolten foar de wapenyndus-
try. De joaden waarden ophelle en de 
earste 800 gienen op transport nei 
Westerbork. It jild hie gjin wearde mear, 
de tûzen en fiif hûnderd gûne briefkes 
wienen weardeleas. Der komt in tekoart 
oan fleis yn ús lân, dat de fijân stelt in 
feefoardering yn. Myn heit wie in ferwoe-
den prûmker, Drachtster Kei, mar it kaam 
lyk as oare dingen op 'e bon. Radio's 
waarden ferstoppe want oars moasten se 
dy ynleverje, je koenen ris berjochten 
opheine wolle út Ingelân. It waard drokker 
yn 'e loft, Ingelske bommewerpers 
bestookten doelen yn Dútslân, de min-
sken op 'e grûn waarden warskôge 
middels loftalaarm. Der stoartte al ris in 
bommewerper del. Doe't wy ris op besite 
wienen bij in omke en muoike op de Nijtap 
bij Drachten stienen we bij in grutte krater 
midden yn 't lân mei allegear ûnderdielen 
en ferwrongen stiel yn 'e omtrek. Dat hat 
doe op mij in grutte yndruk makke. 
'Nachts moast it roettsjuster wêze, oars 
waarden je der wol efkes op wiisd. Der 
kaam in ôfkundiging foar mannen dy't 
berne wienen tusken 1921 - 1923 om 

harren te melden, se moasten earne oan 't 
wurk, se dûkten massaal ûnder. It waard 
in wylde bende, der kamen molkstakings 
en der waarden razzia's hâlden. Troch dat 
alles op de bon is kaam it hamsterjen yn 'e 
moade, kofje, tee en sjippe lei op 'e 
souder neist de droege swiete appeltsjes 
út it appelhôf. It wie yn dy tiid dat der twa 
mannen (Lammert Bouma en Willem 
Sytsema) op besite kamen om te freegjen 
foar in fuotbalfjild efter de buorkerij fan ús. 
Tsjin in lytse fergoeding gong dit troch en 
kaam der, nei it klear meitsjen fan it lân, it 
fuotbaljen op 'e trijehoeke. In stik bûter yn 
'e brij want as der mar in bal wie, dan wie ik 
der ek. Der waarden helpers troch de fijân 
oansteld yn de foarm fan NSB-ers en 
lânwachten. Yn ús omkriten wie dat 
lânwachter Sierdsma, in nederich mant-
sje dy't yn ien klap belangryk wie. Noch 
sjoch ik him fietsen, de wynsels om 'e 
fuotten, in griene rydbroek en jaske oan 
en in pet op 'e kop dy't fiersten te grut wie. 
Hij seach it hear oer as wie er de boarge-
master sels. Nei de oarloch en nei syn 
straf is der oan syn ein kaam yn in lyts 
hûske in ein fan de dyk ôf yn Terwispel. 
Wij hienen ek twa ûnderdûkers, die 
hienen, as der simmerdeis jacht op harren 
makke waard in útwykplak efter de buor-
kerij, nei in heidefjild efter de Bûtewei dêr't 
se in hol hienen. Winterdeis hienen se yn 
de golle in gat bij de stiele fan it groubynt 
del, der yn en in toppe hea op 'e kop, en 
fuort wienen se. 

Jappie Berga.              

Nostalgie........ yn de jierren fjirtich (2)

De fjirtjinde maaie joech it Nederlânske leger him oer, de Dútsers wienen hjir doe de 
baas. Der waarden ek rapen ferboud, langwerpige foar de kij en rûne gieltsjes foar de 
iterspanne. De foerierappels foar de kij moasten stoomt wurde yn in grutte tsjettel. Ik 
moast dan it fjoer opstoke, wat ik mar wat graach die. Letter gie de wein mei ierappels 
nei it molkfabryk dêr't se elektrysk stoomt waarden. Goed fretten foar de kij.
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UITVAART VER. E.D.D.  Wijnjewoude e.o.
Voor crematie en begrafenis

0516 - 48 19 18

0516 - 48 18 80

B. Dijkstra

G. v.d. Wier-v.d. Meulen

 

Voorzitter:

Penningmeesteres:

Inlichtingen:

Weinterp 40

9241 HE  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 13 81

Fax: 0516 - 48 13 62

Tjalling Harkeswei 75

9241 HL  Wijnjewoude

tel./fax: 0516 - 47 16 88

e-mail: info@kirtan.nl

website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen

op het gebied van:

* meditatie

* yoga

* massage

* stresspreventie

* emotioneel lichaamswerk

BOUWBEDRIJF
J . POSTHUMUS

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen
Tel. 0513-622 339

k     i     r     t     a     n

m e d i t a t i e s c h o o l

dorpshuis

De Swingel
Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude

Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders:
Geesje en Nico de Haan

Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 15 23 18 90
b.g.g.: 0516 - 48 16 21

Weverswâl 3B

9243 JL  Bakkeveen

Tel.: 0516 -  54 13 25

Slotemaker de Bruineweg 2

8433 MB  Haulerwijk

Tel.: 0516 - 42 12 81

Herenweg 19

8435 WT  Donkerbroek

Tel.: 0516 - 49 21 28

Merkebuorren 16

9241 GG  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 12 74
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Maakt men potstro van melk, dan 250 gr. 
boekweiten grutten op 2 liter melk. Melk 
met grutten al roerend aan de kook 
brengen tot de gewenste dikte. De potstro 
wordt opgediend met uitgebakken 
spekjes en stroop. 
De overgebleven potstro vlak strijken en 
de volgende dag de stijve massa in nette 
punten snijden, in bloem wikkelen en in 
reuzel of boter vlug bruin bakken. Wil men 
liever karnemelk, dan 300 gram grutten 
op 2 liter karnemelk, want de karnemelk 
bindt niet zo goed als melk. De karne-
melk, grutten en zout koud met elkaar 
vermengen, onder voortdurend roeren 
aan de kook brengen en ± 10 min laten 
doorkoken.
Het recept spreekt zelfs van Friesche 
grutten. In ons dorpswapen komt zelfs de 
boekweitkorrel voor.

Vroeger zal het hier ook veel gegeten zijn. 
Zware kost maar zeker de moeite waard 
om dit eens op het menu te zetten. 

Kokkie van de Bân 

De Kookhoek.
   

hoofdgerecht voor 6 personen
Potstro 

Muziekuitvoering “Eensgezindheid”

De uitvoering van de drumband en de muziekvereniging “Eensgezindheid” wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 19 maart in “De Bining” te Hemrik. Het thema is “Hemrik”. 

We maken een tochtje door het dorp 
waarbij beelden van Hemrik van vroeger 
en nu vertoond worden. Van de muziek-
vereniging kunt u o.a. de bekende stuk-
ken: “Gabriëlle 's song” en “It Fryske 
Hynder” beluisteren. De drumband laat 
van zich horen met de stukken “Second 
Waltz” en “El Condor Pasa”. Ook zullen 
korps en drumband gezamenlijk twee 
marsen laten horen. De avond zal verder 
gevuld worden met het trio “GeDoBr”. U 
kent ze vast wel van “It buske fan de 
baas”. De uitvoering begint 's avonds om 
8 uur en de donateurs hebben natuurlijk 
weer vrije toegang!
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Omdat niet iedere inwoner van de gemeente Opsterland  op de hoogte is van het 
bestaan en werkwijze van de Stichting Werkgroep Toegankelijkheid Opsterland willen 
we door middel van onderstaand artikel hier enige duidelijkheid in geven.

De Werkgroep Toegankelijkheid is in 
1996 opgericht en is ontstaan doordat er 
vragen bij het V.A.C (Vrouwen Advies 
Commissie) binnen kwamen die niet 
onder hun werkgebied vielen Het V.A.C. 
richtte zich alleen maar op de beoordeling 
van nieuwbouw plannen en schonk geen 
aandacht meer aan de toegankelijkheid 
voor omgeving en gebouwen. Omdat er 
vanuit de Opsterlandse bevolking signa-
len werden opgevangen van ouderen en 
mensen met beperkingen over het  niet of 
nauwelijks toegankelijke voor publiek 
bestemde gebouwen, werd er een 
initiatief groep in het leven geroepen om  
aan dit stuk braak liggende terrein aan-
dacht te schenken en is er contact opge-
nomen met ander organisaties die in 
samenwerking met de opbouwwerker van 
Stichting de Ploeg, de Werkgroep Toe-
gankelijkheid in leven  hebben geroepen. 
Eerst vergaderde de Werkgroep nog 
samen met het V.A.C.  Maar na een paar 
jaar werd de Werkgroep een Stichting  en 
is men zelfstandig  verder gegaan en 
werd het een onderdeel van een gemeen-
telijke instelling. Het bestuur  bestaat uit 
een groep vrijwilligers die  deels tot de 
doelgroep behoren en wonen verspreid in 
de volgende dorpen van de gemeente 
Opsterland  n.l. Terwispel, Ureterp, Nij 
Beets, Gorredijk, Tijnje en Beetster-
zwaag.
Het werkgebied  van de Werkgroep 
Toegankelijkheid bevat alle dorpen in de    
gemeente Opsterland. De doelstelling 
van de Werkgroep is gericht op integratie, 
participatie en emancipatie van ouderen 

en mensen met beperkingen. Het heeft 
als hoofddoel het signaleren en  verbete-
ring van de  bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid voor alle publiek bestemde 
gebouwen en accommodaties. Het 
bevorderen dat ouderen en mensen met 
beperkingen zich onbelemmerd en 
zonder obstakels  op straat kunnen 
begeven met  rolstoel, rollator en scoot-
mobiel. Tevens organiseert de Werk-
groep twee keer in het jaar in samenwer-
king met gemeente Opsterland en politie 
Fryslân een gele kaarten actie. In die 
periode word speciaal aandacht besteed 
aan bestuurders die hun auto op de stoep  
parkeren waardoor ze de toegankelijk-
heid belemmeren. Omdat niet in elk dorp 
het bestuur vertegenwoordigd is (we 
streven hier wel naar)zou de Werkgroep u 
willen vragen als inwoners de obstakels 
en  belemmeringen  telefonisch of via e-
mail te willen doorgeven aan de bestuurs-
leden. Obstakels kunnen o.a. zijn  
oneffen trottoir of straat, te steile op- en 
afritten, ontbrekende oversteekplaatsen 
bij drukke straten, te hoge stoep bij winkel 
en gebouwen, ontbrekende en onduide-
lijk aangegeven invalide parkeerplaatsen 
etc. De Werkgroep bespreekt deze 
problemen en geeft advies  aan de 
desbetreffende organisatie zoals ge-
meente Opsterland en/of particuliere 
instanties.
Om dit te kunnen bevorderen in de 
gemeente Opsterland, zou de Werkgroep 
graag zien dat in ieder dorp  een contact 
persoon (bestuurslid)komt, die de belem-
meringen en obstakels kan doorgeven 
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aan de bestuursleden. Het bestuur 
vergaderd zes keer per jaar in Beetster-
zwaag. Tijdens de vergadering worden  
de problemen besproken  en gaan zij  
tevens   op bezoek bij  bedrijven en 
instellingen om de toegankelijkheid te 

beoordelen en geven, indien mogelijk, 
advies hier over. We hopen dat we door 
middel van dit artikel enig inzicht  en  
duidelijkheid hebben gegeven  over de 
werkzaamheden van de Werkgroep 
Toegankelijkheid.

Mocht  het werk van de Werkgroep U aanspreken en wilt u zich  inzetten voor de 
medemens met beperkingen en ouderen (ook doelgroep) dan kunt U voor inlichtingen  
contact opnemen met onderstaande bestuursleden.
Voorz. Mevr. R. Riedstra tel. 0513-466236, 
Penn. Dhr L. Kobes tel.0512-303226, 
Secr. Dhr. M. Hoekstra tel. 0512-462076, 
Mevr. N. Knoop tel. 0512-464893, 
Mevr. F. v.d. Berg tel. 0513-571529, 
Dhr. K. Bood tel. 0513-436736 
Mevr. Tr. Hoekstra tel. 0512-381964 
of op ons E-mail adres   secretariaat.wto@hotmail.com

Nieuws van de Werkgroep 
Amnesty International Ureterp e.o.

Opbrengst van de collecte. 
De collecte voor Amnesty International 2011, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, 
Ureterp en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het 
volgende opgebracht: € 1.380,69 (Ureterp: € 431,15; Siegerswoude: € 432,86; Bakke-
veen: € 516,68)

Amnesty dankt iedereen van harte voor 
de geldelijke bijdrage. Ook bedankt 
Amnesty alle vrijwilligers die “ondanks de 
winter” hebben gecollecteerd, voor hun 
enthousiaste inzet. Ook willen we deze 
keer in het bijzonder de collecte-
coördinatoren in de drie dorpen bedank-
en, die zorgen dat alles ieder jaar zo 
soepel en goed verloopt.

“Gebruik alstublieft uw vrijheid zodat wij 
de onze krijgen.”, dat zei Daw Aung San 
Suu Kyi, de grootste opponent van het 
militaire regime van Myanmar (Birma), die 
onlangs vrijkwam en van de afgelopen 21 
jaar, 15 jaar in gevangenschap door-
bracht. Mede dankzij uw steun heeft 
Amnesty veel actie voor haar kunnen 
voeren.

Namens de werkgroep 
Amnesty International Ureterp e.o.,  

Hendrik Jan Haanstra.

Een vriendelijk woord kost niets 
en doet meer dan het duurste geschenk.



16.

.

(0516) 48 12 93 of 48 16 12
06 - 51 33 95 55
(0516) 48 17 05

BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES 

BV

TAXI

Merkebuorren 72

Tel.: 
Mobiel:
Fax: 

9241 GH  Wijnjewoude

Geldautomaat en 
chipknipoplader 
aan de Merkebuorren 

Tel: 0512-587777 

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij

 zittend ziekenvervoer.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd 

in “W.M.O. Vervoer”.

W.M.O. Is een vervoersvergoeding 

voor ouderen of gehandicapten 

die zich moeilijk verplaatsen.

Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking!

Bel dan gerust,

wij verzorgen alle papieren voor u!

Rabobank

 

Drachten -Ureterp

De Buorren 73 - 8408 HK  Lippenhuizen

Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683

Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Klein Groningen 22 

9241 HS  Wijnjewoude

Tel.:  (0516) 491277

Fax: (0516) 491479

Internet:  www.garagedevries.nl

E -mail: info@garagedevries.nl
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Avondvierdaagse Hemrik 2011

Nog steeds nagenietend van het succes van vorig jaar zijn we al weer van start gegaan 
met de voorbereidingen van dit jaar. Wat iedereen alvast in zijn agenda kan zetten… 
Avond-4-daagse Hemrik is dit jaar van 16 tot en met 20 mei. We hanteren dezelfde 
regels als vorig jaar met hier en daar een kleine wijziging. Zo hebben we dit jaar 
gezorgd voor een 5de avond dus wanneer je een avond niet kan dan hebben we een 
inhaalmogelijkheid.

Vorig jaar hadden we een aantal vrijwilli-
gers bereid gevonden om zich te ontfer-
men over de kinderen van groep 6 of 
lager. Dit jaar willen we ouders van deze 
leeftijdscategorie kinderen vragen zelf 
mee te komen lopen, maar wanneer men 
verhinderd is dient men zelf te zorgen 
voor begeleiding. Vanaf groep 7 mag men 
zonder begeleiding lopen.
Ook hebben we vorig jaar al geroepen in 
2011 te zullen zorgen voor een 10 km 
route. Wanneer hier belangstelling voor is 
dan horen we dit graag op tijd zodat we 
ons ook daar op kunnen gaan voorberei-
den.
De kosten zijn voor 4 avonden € 4,00 
maar wanneer je alleen de laatste avond 
loopt en toch die mooie medaille in 
ontvangst wilt nemen bedragen de kosten 
€ 3,00. Wanneer je wel 1 avond mee loopt 
maar niet voor de medaille gaat vragen 
we € 1,00 onkostenvergoeding.

Voor de echte enthousiasten onder ons 
bestaat nu al de mogelijkheid om je op te 
geven. Dit kun je doen via onze website 
www.avondvierdaagse-hemrik.nl, druk 
daar op de button contact en vul daar alle 
gegevens in.

Wat we willen weten is je naam, adres, 
leeftijd maar uiteraard ook voor hoeveel 
avonden je mee wilt lopen en voor de 
hoeveelste keer je gaat.
Mocht je niet beschikken over een com-
puter dan kun je het ook op een briefje 
schrijven en deze bezorgen op de Andrys-
singel 14 te Hemrik
Ook zijn we nog op zoek naar enthousias-
te vrijwilligers die ons 1 of meerdere 
avonden willen helpen. Wij zoeken 
mensen die de stempelposten willen 
bemannen, mensen die de wandelaars 
willen helpen veilig over te steken (zij 
worden dan nog uitgenodigd voor een 
instructieavond) en mensen die de laatste 
avond willen helpen bij het uitdelen van de 
medailles. Ook hiervoor kun je je opgeven 
via onze website, stuur dan wel je telefoon 
nummer en/of email adres mee zodat we 
je tijdig kunnen informeren.
De vrijwilligers die ons vorig jaar al 
hebben bijgestaan worden nog persoon-
lijk benaderd.
Wij hebben er heel veel zin in, duimen 
voor goed weer maar vooral voor een 
grote opkomst.

Met vriendelijke groet het bestuur van 
de avond-4-daagse Hemrik,

Jessie Knol,  Jettie de Boer en 
Astrid van de Wolfshaar.

Verander je leven door te zijn wie je wilt zijn.
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Midgetgolf:
Voor een balletje slaan kunt u terecht op 
de midgetgolfbaan van Dúndelle.
In de maand april elk weekend open van 
13.00 – 17.00 uur. 
Goede vrijdag en Tweede Paasdag open 
van 13.00 – 17.00 uur.
Vanaf 30 april t/m 11 september zijn de 
openingstijden gelijk aan het zwembad. 
In overleg is voor groepen vanaf 30 
personen de tijd aan te passen.

Horeca:
Dúndelle is het hele jaar open op afspraak 
voor feesten, partijen, vergaderingen, 
enz. Er is een ruime keuze uit verschillen-
de warme/koude buffetten, van eenvoudi-
ge tot luxe broodmaaltijden en diverse 
BBQ arrangementen.
Ook kunt u terecht voor een plate, bv. een 
schnitzel, saté.
Vanaf april open in de weekenden en als 
het zwembad open is 7 dagen per week 
voor een kopje koffie, een drankje of een 
hapje binnen of op ons terras.

Zwembad:
Het is inmiddels weer maart en bij het 
zwembad gaan we beginnen met de 
voorbereidingen voor het nieuwe sei-
zoen.

Voor het oog gebeurt er dit voorjaar niet 
veel, maar in de machinekamer vinden 
een aantal werkzaamheden plaats. 
Het in 2009 aangelegde collectorveld zal 
zo afgesteld worden dat de kleppen zich 
automatisch openen en sluiten.  Zodoen-
de kunnen we optimaal van de zon 
gebruik maken. 
Door het combineren van het gebruik van 
de cv en zonnecollectoren kunnen we een 
hogere watertemperatuur bereiken. Het 
streven van ons is om 's avonds de 
temperatuur zo hoog mogelijk te hebben, 
dit omdat 's nachts de temperatuur van 
het water altijd zakt. 
Zo creëren we een watertemperatuur 
buffer om dit beter op te vangen. Het 
zwembad gaat zaterdag 30 april om 13.00 
uur open.

Zwemabonnementen:
Vanaf  april start de voorverkoop en kunt u 
een abonnement kopen op dinsdag, 
donderdag, zaterdag en zondag van 
13.00 – 17.00 uur  aan  de kassa van het 
zwembad voor de voorverkoopprijs tot 5 
mei .

Zwemlessen:
Inschrijven voor de zwemlessen kan op 
dinsdag 19 april van 13.00 – 19.00 uur.

Dúndelle

Voor meer informatie kunt u kijken op www.dundelle.nl of bellen met 0516 541493
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Geef de pen door.

Van de Fam. van der Wal kregen wij de pen door. Leuk nu nog een 
verhaaltje schrijven maar het is gelukt. Wij zijn Frits en Wilma v/d Meulen 
en samen met onze 3 kinderen wonen wij aan de Weinterp.
 

Frits is geboren op de Te Nijenhuiswei 8, 
na 9  jaar verhuisde hij naar de Wel-
fingstrjitte 24 waar de ouders nog steeds 
wonen. 
Wilma is opgegroeid aan de Opperhaud-
mare 40, gezellig op de boerderij en een 
groot erf waar van alles te beleven viel. 
Mijn ouders wonen daar nog met groot 
plezier. In 2000 hebben we samen een 
huis gekocht aan de Opperhaudmare 28, 
Frits werkte bij Verkley in Drachten en 
Wilma bij tuincentrum Snoek in Grou. In 
2002 kwam op de Weintep het mooie 
Kreger huis te koop, een huis met moge-
lijkheden om te wonen en om een bloe-
menwinkel te beginnen. Maar er moest 
wel wat aan gebeuren. Na anderhalf jaar 
zwaar geklust te hebben, gelukkig met 
hulp van de familie, kwam er een eind aan 
ons klus leven. In februari 2004 konden 
de deuren van Bloemen & Kadohuis 
Wilma geopend worden. In de loop van de 
jaren zijn er kindjes bij gekomen, de 

oudste is al een hele dame ze is net 6 jaar 
geworden en heet Janneke. De tweede is 
net 4 jaar geworden en hij heet Jonathan 
en mag naar de basisschool. Onze kleine 
Gertjan is 1 jaar en begint net het huis 
onveilig te maken. Verder hebben we nog 
een konijn en twee vissen, een gezellige 
boel.  Frits is inmiddels veranderd van 
baan, hij zit nog steeds in het grondwerk 
bij Abel Pasman in Putten, ze zijn gespe-
cialiseerd in het leggen van kabels en 
leidingen. Wilma is te vinden in de winkel 
of in huis, er is altijd wat te doen. Verder zit 
Frits op spinning en zit nog in 2 besturen 
waar de nodige uurtjes in gaan zitten. 
Wilma zit in 1 bestuur en mag graag in en 
rondom het huis bezig zijn. In het week-
end mogen we graag met de kinderen 
eropuit gaan naar de kinderboerderij of 
even fietsen; een goede ontspanning 
voor ons allemaal. Nou dit was het wel 
zo`n beetje, als jullie nog iets van ons 
willen weten loop dan even onze Bloemen 
& Kadohuis binnen aan de Weinterp.
 

We geven de pen door Willem en Alie Meestringa en de kinderen aan de Petersburg.
 

Met vriendelijke groet, Frits, Wilma en de kids.

Vrienden zijn net als sterren, 
je kunt ze niet altijd zien maar ze zijn er wel.
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www.schoonheidssalonanita.com

Weinterp 22 a

9241 HD  Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 16 00

Klein Groningen 15
9241 HS  Wijnjewoude

Telefoon: 0516 - 480 500
Fax: 0516 - 480 809

E-mail: info@groenexpert.nl
Website: www.groenexpert.nl

roen Exper
Klein Groningen

Dopheide 8c-2
9202 PB  Drachten

0512 - 54 67 10
0512 - 54 66 35

Duerswâld 23

9241 GW  Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15

Fax: (0516) 54 19 34 www.destripe.nl

Mobiel: 06 -21 67 10 24

Alle dagen geopend

van 9.00 uur t/m. 20.30 uur

Eet   café Restaurant

Mr. Geertswei 39

9241 GK  Wijnjewoude

0516 - 48 17 81

06 - 504 88 016

Ÿ In- en verkoop occasions

Ÿ In- en verkoop classic cars 

Ÿ In- en verkoop USA cars

Ÿ APK keuringsstation

Ÿ Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.)
Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB

AUTORIJSCHOOL
Tel: 0516-480509

Gsm: 06-23005505

 www.autorijschoolmanuel.nl    info@autorijschoolmanuel.nl 

Klein Groningen 16

9241HS  Wijnjewoude
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Wat houdt dit beroep in?
Het beroep van service inspecteur 
betekent service verlenen aan melkvee-
bedrijven. Mijn werk is begonnen met 
onderhoud en het uitvoeren van controles 
van melkmachines. Na meer dan 30 jaar 
gewerkt te hebben in het onderhoud zit ik 
nu meer in de verkoop. Dat betekent dat ik 
met mijn toerboertiek de melkveebedrij-
ven bezoek voor de verkoop van agrari-
sche producten. Ik maak gebruik van een 
acht wekelijks routesysteem. Mocht een 
melkveehouder tussentijds iets nodig 
hebben dan weten ze mij wel te vinden en 
zorg ik er voor dat ze het betreffende 
product krijgen. Mijn gebied is zo onge-
veer de Zuidoosthoek van Friesland.

Waarom heb je gekozen voor het 
beroep van service inspecteur?
Na het volgen van de middelbare land-
bouwschool ging mijn voorkeur richting 
melkwinning, stalcontrole. Ik kwam in 
contact met Piet de Boer uit Lippenhui-
zen, een man met vele bestuursfuncties. 
Hij was ook voorzitter van de zuivelfabriek 
in Terwispel. Hij vroeg mij naar mijn 
ambities en nadat ik dit had verteld gaf hij 
aan dat zij iemand zochten voor de 
melkfabriek in Terwispel. Daarna bleef het 
stil. Maar bij het uitreiken van het diploma 
van de middelbare landbouwschool werd 
ik gefeliciteerd met mijn eerste baan bij de 
fabriek in Terwispel. Zo ging dat toen.
Later gingen al die kleine melkfabrieken 
fuseren en kwam ik terecht bij melkfabriek 
Oosterwolde. Hier had ik het niet naar 
mijn zin en ben ik gaan solliciteren. Ik 
kwam terecht bij Alfa Laval in Sneek (nu 

DeLaval). En zo ben ik terecht gekomen 
in de functie van service inspecteur.

Wat voor opleiding heb je hier voor 
gevolgd?
Ik heb de lagere en de middelbare Land-
bouwschool gevolgd. Vervolgens een 
opleiding gedaan voor stalcontroleur en 
melkwinningsadviseur. Verdere oplei-
dingen heb ik niet gedaan maar om bij te 
blijven moet je wel de nodige bijscholings-
dagen volgen.

Over welke capaciteiten moet je 
beschikken?
Je moet affiniteit hebben met de melkvee-
houderij. Bij onderhoud van melkmachi-
nes heb je technische kennis nodig. Bij 
verkoop moet je kennis hebben van de 
producten die je verkoopt en je moet met 
mensen kunnen omgaan. Je kunt ook 
zeggen: verkoopvaardigheden.

Waarom is dit beroep zo leuk?
Mijn belangstelling gaat uit naar de 
melkveehouderij. In deze functie heb ik 
veel contact met melkveehouders en dat 
spreekt mij aan. Ik heb een beroep met 
veel vrijheid maar nooit vrij. Ik kan zelf 
mijn route inplannen en afspraken re-
gelen. Maar ik word 's avonds toch regel-
matig gebeld voor het een en ander. 
De melkveehouderij heeft zich de afgelo-
pen 40 jaar enorm ontwikkeld van een-
voudige melkmachines tot melkcarrou-
sels en de laatste jaren is een melkrobot 
ook al heel gewoon.  Door al die ontwikke-
lingen blijft het beroep boeiend en interes-
sant.

Beroep onder de Loep.

Ik ben Ruurd van der Woude en woon in Wijnjewoude aan de Te Nijenhuiswei 10 
samen met mijn vrouw Klaasje.  Mijn beroep is service inspecteur bij melkmachinebe-
drijf DeLaval. Dit bedrijf werkt ten behoeve van de melkveehouder en richt zich op het 
verbeteren van de melkkwaliteit, de voedselproductie, het welzijn van dieren en de 
leefomgeving van zowel dier als melker met oog voor het milieu.
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Waar stoor je je aan in dit werk?
Ik stoor mij niet zo gauw maar wel als 
afspraken niet worden nagekomen. Ik 
heb jaren gewerkt in de storingsdienst. 
Dat was soms best lastig. Je wacht op iets 
wat er nog niet is. In het begin was er geen 
mobiele telefoon en konden ze je onder-
weg niet oppiepen. Dat is nu niet meer 
voor te stellen. Een storing verhelpen is 
dankbaar werk. Op basis van leeftijd en 
het aantal gewerkte jaren ben ik vrijge-
steld van de storingsdienst.

Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor 
nog tijd?
Mijn hobby's zitten in het verenigingsle-
ven in het eigen dorp. Door de jaren heen 
heb ik verschillende bestuurlijke functies 

gehad. Dit heb ik altijd met heel veel 
plezier gedaan.
Verdere hobby's zijn fietsen maar vooral 
ook de kleinkinderen die er zijn en in 
Ureterp wonen.

Wat is je laatst gelezen boek?
Ik ben geen lezer, daar ben ik veel te 
ongedurig voor. Ik heb wel gelezen in het 
boek 'Portret van Foppe de Haan', maar ik 
heb het niet helemaal gelezen.
Wel lees ik de vakbladen maar een boek, 
nee, dat is niet mijn hobby.

Wat is je levensmotto?
Besykje it libben sa sûn en goed mooglik 
yn te foljen. Genietsje 'no'.

Klaske.
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ijnjewoude   Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 - 9241 WH  Wijnjewoude
Fax: 0516 - 47 15 93

Weinterp 44a  *  9241 HE  Wijnjewoude

Opper Haudmare 32
9241 HR  Wijnjewoude

zaak
mobiel
e-mail

 (0516)  48 10 17
 06 - 55 17 83 59

roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Roelof de Jong

website: www.dejongautosenmachines.nl

:
:
:

de jong auto’s      machines&

Kraanwerk

J.R. Bouma

Voor alle grond- en water werken

www.kraanwerkjrbouma.nl

Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf

Bremerheide 20   Wijnjewoude    Tel.: 0516 - 481383

ook voor kunststofkozijnen 

gevelbekleding en windveren
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Volleybalvereniging DWS

De dames van DWS zijn door naar de bekerfinale.
Dus trouwe supporters haal de toeters alvast maar uit de kast 
Want op 15 april wordt in de Surventohal  te Surhuisterveen
de bekerfinale gespeeld. De tijd is nog niet bekend.

De balsponsors van de maand maart zijn:
 - Hovenierbedrijf  M. Veenstra
 - De Boer installatietechniek  bij de uit Wijnjewoude
 - Schildersbedrijf Welfing uit Bakkeveen

                             Namens DWS bedankt !!!!

Wedstrijdschema:
3-3 19:15 DWS DS 2-JMC DS 1 MFC de Swingel

20:15 DWS DS 1-S.c Boornbe.. DS 1 MFC de Swingel
21:15 DWS HS 1-V.v Bakke.. MFC de Swingel

10-3 20:15 DFS HS 3 - DWS HS 1 Westermar
20:15 V.v DSO DS 3 – DWS DS 1 MFC de Veste
21:15 S.v Suameer DS 2 – DWS DS 2 Westermar

17-3 19:15 DWS HS 1 – VCS HS 2 MFC de Swingel
19:15 DWS DS 2 – ODS DS 5 Sporthal Revalidatie Friesland
20:15 DWS DS 1 – V.v DSO DS 2 MFC de Swingel

24-3 19:15 Grado HS 1 – DWS HS 1 De Doelstien
19:15 HVC DS 2 – DWS DS 1 Fugelkamp
21:15 Turfst.- Drac DS 5 – DWS DS 2 Sportcentrum Drachten

31-3 19:15 DWS HS 1 – DOVO/Hujades HS 6 MFC de Swingel
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Zangvereniging Looft de Heer

Onze jaarlijkse boeken en platen markt 
komt weer dichter bij, daarom vragen 
wij, hebt u nog boeken,  platen en cd's 

die u wilt opruimen? Dan graag een 
telefoontje naar 0516 481584, dan 

komen wij ze graag halen of u brengt ze 
op Loksleane nr 1

Wij zijn daar weer erg blij mee.
Aukje Veenstra

 
Klokken vrienden De Bân

Hierbij laat ik jullie weten dat klokhûs 
nu in 52 talen is te raadplegen.

Tevens heb ik 40 video films toegevoegd 
over horloges en meer dan 2400 

foto's.
Met vriendelijke groet Peter Tilkema

www.klokhus.nll 
info@klokhus.nl

Te huur
Te huur tractor met woonwagen om er 

eens lekker op uit te trekken 
voor een weekend, week of 

een hele vakantie.
Vraag naar de mogelijkheden, we 

komen er samen vast wel uit.
Jan de Vries Weinterp 29  tel 481853

Gitaarles in Wijnjewoude?
Dat kan: bel voor info met

Eddie Mulder
Tel. 0516-542450

Maart Actie HM Haarmode
 Laat u knippen en ontvang een kor-

tingskaart van 15% op al onze produc-
ten.

 Wij zien u graag bij HM Haarmode 
0516-850885

Prikbord

Potgrondactie peuterspeelzaal
Op zaterdag 19 maart 
is het weer zover….

De jaarlijkse potgrondactie van 
peuterspeelzaal De Telle! 

We komen bij u langs!

Steppen.
Lijkt het je leuk om met een groepje te 
gaan steppen???? Het gaat dan om 

1 dag in de week zo'n 1 'a 2 uur.

Een leuke manier om je conditie op pijl 
te houden/brengen en ook nog een 

gezellige middag hebben.

Zie je dit zitten??? Je zal dan later te 
horen krijgen wanneer en waar. 

Zoals het nu lijkt starten we dan vanuit 
Waskemeer.

De kosten die eraan verbonden zijn  
€ 3,= per keer per step of u kunt een 
10-steppenkaart kopen voor € 25.=

Voor vragen kun je bellen met: 
0516-423023

M.v.g.
Jannie van der Veen

De Kromten 11
8434 PJ Waskemeer

stepverhuurwaskemeer@hotmail.com

Hoe lang  of hoe intensief je ook winkelt om iets te vinden, 
als je het gekocht hebt is het ergens ander afgeprijsd.
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Let op, datum en tijd 

zijn gewijzigd. 

Cursusaanbod WAW-Buurtacademie 

Wichelroedelopen “de natuur in” 
Tijdens deze workshop gaan we de natuur in en met de wichel-
roede op zoek naar interessante plekjes. We maken een fiets-
tocht door de omgeving van Wijnjewoude en zoeken uit welke 
invloeden straling en energie hebben op flora en fauna. Waarom 
groeit de ene boom wel mooi uit en blijft de andere klein? 
Waarom kiest het vee in de wei nou juist die plek terwijl er ruimte genoeg is? We nemen 
de wichelroede ter hand en proberen er een mogelijke oorzaak voor te vinden. Neem 
een wichelroede en fiets mee. De workshop kan bij slechte weersomstandigheden 
worden verplaatst. 
Docent: André Haak.
Datum: Zaterdagmiddag 26 maart. 
Aanvang: 14.00-16.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
 
De Tuincoach. 
Heeft u misschien al van alles geprobeerd, maar blijft het toch tegenvallen?
Denkt u:”Tuinieren is niet echt mijn hobby, of erger nog, ik zou mijn tuin het liefst asfalte-
ren”? Niet doen!! Schakel de tuincoach in!! Hij gaat met u de tuin in en geeft advies, 
uitleg, tips en goede raad in heldere en begrijpelijke taal.
De Tuincoach is uw vriendelijke en lokale mentor, als het gaat om het telen van groente, 
fruit, bloemen, planten, kortom alles waar u het hele jaar door blij en vrolijk van wordt. 
Docent: uw eigen lokale mentor.
Datum: het gehele jaar.
Aanvang: de gehele dag.
Kosten: geen.
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
 
Workshop consuminderen.
Werkt u om te overleven of om te leven? Is een consuminderaar een vrek of juist 
verstandig? Geld besparen om te investeren in het milieu en uw toekomst of geld 
besparen zodat u meer kunt consumeren. Hoe ziet u uw eigen toekomst en hoe gaat u 
dat realiseren? Gedurende de workshop staat de cursist centraal. We gaan samen 
kijken hoe we onze (financiële) doelen en dromen kunnen bereiken. 
 Docent: Yen Chuong.
Datum: dinsdagavond 22 maart.
Aanvang: 20.00-22.00 uur.
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878
 

Rozen verwelken, schepen vergaan; 
dus geen rozen kopen en met het vliegtuig gaan.
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Vissen in een Forellenvijver.
Deze keer gaan we niet vissen op de Noordzee, maar een dagdeel vissen in de Forel-
lenvijver “Het Oosterseveld” in Noordwolde-Zuid. Wij gaan met z'n allen proberen een 
lekker portie regenboogforel te vangen. Wij hebben ons te houden aan de huisregels. 
Deze zijn te vinden op   Neem een scherp mesje 
mee om de gevangen forel gelijk te bewerken.
Datum: zaterdagmiddag 16 april. 
Aanvang: plaats van vertrek: bij MFC de Swingel om13.00 uur.
Kosten: € 17,00 excl. hengel, € 20,00 inc. hengel, meelwormen € 2,00
Contactpersoon: Sybout Posthuma Linthorst, telefoon 0516-481646 

Cyber pesten (pesten via internet)
Heeft u inzicht in wat uw kind op internet doet? Wordt uw kind wel eens gepest via het 
internet? Of pest hij of zij zelf? Hoe kunt u dit als ouder herkennen? Hoe is cyberpesten 
te voorkomen of te verhelpen? Allemaal vragen die leven bij vele ouders.
Onder begeleiding van een docent wisselt u ervaringen uit en krijgt u tips om hiermee 
om te gaan.
Docent: Petra Spithost.
Datum: maandagavond 28 maart.
Aanvang: 19.30-22.00 uur.
Kosten: Geen.
Contactpersoon: Siebo Groenewold.

Computercursus voor beginners.
Wilt u aan de slag met de computer, maar u hebt nog weinig of geen kennis van de 
computer, internet of e-mail? Dan is deze cursus iets voor u. We leren u om te wennen 
aan de computer. Daarna gaat u aan de slag met teksten, internet enz. 
 Docent: Jerry Mercera.
Datum: vrijdagmiddag medio maart.
Aanvang: 13.30-16.00 uur.
Aantal lessen 10 
Kosten: € 25,00 incl. lesmateriaal.
Contactpersoon: Siebo Groenewold. 
 
Reading paragnost Diana Zuidhof.
Tijdens deze lezing door een paragnost mag men een foto, of bijvoorbeeld een sieraad 
meenemen. Op een foto mag maar één persoon staan, dat mag ook van een overleden 
persoon zijn. De aangeboden voorwerpen worden voor de paragnost neergelegd en 
aan de hand daarvan doet zij helderziende waarnemingen en krijgt de paragnost 
informatie door. Dat is voor veel mensen best emotioneel. Wanneer de informatie te 
privé wordt, zal de paragnost dat niet openbaar maken. In dat geval wordt dat later 
teruggekoppeld aan betrokkene. De avonden zijn op zich zelf staand, maar ervaring 
leert dat men graag een tweede keer komt.
Docent: Diana Zuidhof.
Data: dinsdag 22 maart en woensdagavond 27 april.
Aanvang: 19.30-21.30
Kosten: € 15,00 per avond.
Contactpersoon: Dickey Gardenier, tel. 06-22555828.

www.forellenvijvershetoosterseveld.nl

http://www.forellenvijvershetoosterseveld.nl
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Workshop gitaarspelen voor beginners.
Stel je eens voor, deze zomer op de camping: Barbecue, kampvuur, samen zingen en 
muziek maken… maar de gitaar, die eigenlijk mist staat ongebruikt bij je thuis. Dan is 
het nu dus tijd om de workshop voor beginnende gitaarspelers te gaan volgen. De 
workshop wordt gegeven door gitaarvirtuozen Geer en Greetje, bekend van gitaarles-
sen online met ruim vijf miljoen views. Om mee te doen, is het niet nodig om noten te 
kennen.
Datum: donderdagavond 7 april.                   
Aanvang: 19.00 uur – 22.00 uur.
Kosten: € 40,00 inclusief uitgebreide documentatie en een DVD met 

cursusmateriaal.
Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178 

HONDJE, BAASJE, BEESTJE...

Er wordt wel eens gezegd dat honden op hun baasjes (gaan) lijken.

Of is het andersom?

Ik zie het al voor me, de mens als beest:
Op het straatje naar school zakt een kerel door zijn knieën en draait 

daar een drol;
op de stoep hiervoor hurkt een vrouw bij de heg en doet haar kleine 

boodschap.

Dan toch liever het beest als mens:
Braaf begeeft de trouwe hond zich naar het toilet om daar zijn behoefte 

te doen;
gevolgd door de eigenwijze poes die dat (toch) wel een mooi voorbeeld 

vindt.

En dan?

Kunnen de kinderen uitgelaten buiten spelen,
met schone (=strontvrije) schoenen,

vrijuit en overal!

Hieperdepoep, nee,
Hooperdepiep, nee,
Hieperdepiep, ja,

HOERA!
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BvPF Vrouwen van Nu

Ook in februari organiseerde onze afdeling weer verschillende 
activiteiten. De kookgroep heeft genoten van een Hollands menu: 
groentensoep, zuurkoolschotels en een beschuitentaart, ook wel 
oorlogstaart genoemd. De volgende keer gaan we op zijn Frans!

BvPF

Vrouwen van Nu

Een paar van de door de leden zelf 
gemaakte kazen in de kaasboerderij van 
Oldeberkoop hebben we op onze afde-
lingsavond soldaat gemaakt.
Mevrouw Koopmans uit IJlst vertelde 
deze avond over haar voettochten door 
Amerika. Van Canada naar Mexico, een 
keer langs de westkust en een keer door 
de Rockey Mountains. Haar eerste tocht
ging langs de oostkust. Dat betekende 
drie keer zo'n 2300 mijlen wandelen, de 
meeste weken en maanden helemaal 
alleen. Overnachten in een tentje in de 
uitgestrekte wouden, bergen of woestij-
nen. We vonden het allemaal erg knap en 
dapper. Ik geloof niet dat er leden van ons 
geïnspireerd zijn om haar voorbeeld te 
volgen. Geef ons maar het Pieterpad.
De organisatie van de volksdansdag in 
De Wier in Ureterp is rond. Op 17 maart 
worden er veel groepen uit heel Friesland 
verwacht. Wie van volksdansen houdt, 
moet deze dag zeker een kijkje in De Wier 
nemen.
De provinciale handwerktentoonstelling 
is op 29, 30 en 31 maart ook in De Wier. 
Hier zijn voor de liefhebbers prachtige 
werkstukken te bewonderen.

De bridgers onder ons gaan op 31 maart 
naar Hurdegaryp. Altijd weer een gezelli-
ge dag met zoveel bridgende vrouwen uit 
heel Friesland.
De tuin- en cultuurgroep bezoekt op 15 
maart museum Willem van Haren, waar 
een tentoonstelling is over de geschiede-
nis van het sprookje.
Tot slot meld ik nog dat er in maart altijd 
een gezamenlijke avond is van Vrouwen 
van Nu met de Christelijke Plattelands-
vrouwen. De organisatie is dit jaar in 
handen van de Christelijke Plattelands-
vrouwen. Mevrouw Muller uit IJhorst 
vertelt over Noorwegen met speciale 
aandacht voor het breien van Noorse 
truien.
Wilt u ook eens een activiteit van onze 
afdeling bijwonen, neem dan gerust 
contact op met onze voorzitter, Sippy 
Dijkstra, tel.471315. U bent van harte 
welkom.

Antje van der Heide.

Volksdansdag
Op donderdag 17 maart a.s. wordt dit jaar 
de provinciale volksdansdag van de BvPF 
Vrouwen van Nu gehouden in MFC De 
Wier in Ureterp. Volksdansgroepen van 
afdelingen uit Friesland presenteren hun 
speciale dans Daarnaast wordt er 's 
morgens en 's middags gezamenlijk 
gedanst en 's middags treden de Shanty 
Sara's uit Gorredijk voor ons op. Aanvang 
om 9.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. 
Entree voor de gehele dag € 7,- dit is in-
clusief koffie, alleen 's middags € 5,-.
U bent hartelijk welkom op deze dag.

Verstandige mensen spreken uit ervaring. 
Nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet.
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Toneel in Wijnjewoude??

We brengen jullie even op de hoogte van de historie en 
nieuwste ontwikkelingen rond de toneelvereniging (in 
oprichting) te Wijnjewoude. Hoe begon het? Al enige tijd is 
er een prachtig podium in het MFC Wijnjewoude. Daar kun 
je natuurlijk niet genoeg gebruik van maken. Toneel maak 
je sámen, jong én oud, álle gezindten, vrouwen én man-
nen. En dat is leuk! Zo dachten daar ook een aantal 
Wijnjewoudsters over. De voorbereidingen, samenwer-
king en organisatie werd in gang gezet:
 - 1ste Oproep om meer spelers te krijgen was via de Bân van juni 2010. Opgave bij 

WAW-Buurtacademie.
 - 2e Oproep in de Bân was in september 2010. Op de bijeenkomst van St. Dorpsfeest 

met afgevaardigden van de buurten, d.d. 19 -10 -2010 is het aan de orde geweest, 
het was immers ook hun idee!!

 - Op 13 december 2010 kwam de toneelclub (i.o.) voor de 1ste keer bijeen om één en 
ander te bespreken, want er moest natuurlijk veel gebeuren om dit initiatief handen 
en voeten te geven. Helaas waren er maar 3 dames en 1 heer aanwezig, toch waren 
ze enthousiast en planden een 2de avond.

 - 19 januari 2011, 3 dames, ze wilden zo graag!
 - 2 februari 2011, weer 3 dames en gaandeweg het overleg werd duidelijk dat het 

draagvlak in Wijnjewoude voor een toneelvereniging helaas op dit moment niet 
aanwezig is. 

Althans…… die conclusie is door de aanwezigen getrokken.
Kortom:  “IT KEALLET WOL SWIER”!!

De aanwezigen vinden dit erg jammer en vragen zich 
af waar toch al die creatieve, enthousiaste, vernieu-
wende voortrekkers zijn gebleven in Wijnjewoude !!!
Maar……. Waar een deur dicht gaat, gaat ook altijd 

een deur open. En daar is het wachten nu op.  

Wanneer jullie tóch denken iets voor toneel in Wijnjewoude te kunnen betekenen, 
nu of in de toekomst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leden van 

werkgroep WAW, of stuur een e-mail naar: waw-ba@wijnjewoude.net 
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Tel.:
Mobiel:
E-mail:

0516 - 85 08 62
06 - 536 740 98
loksleane@home.nl 

Voor alle tegelwerk

badkamers & toilet

keukens & vloeren

Wijnjewoude 

Lid van:

Voetverzorging Marijke

M.G.A. de Bruin
Te Nijenhuiswei 27
9241 EA  WIJNJEWOUDE
Tel. mobiel: 06 29 211 470 / Tel. 0516 48 1695

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

Dagbesteding

Winkeltje

Logeeropvang

Mini-camping

Duerswâld 9

9241 GW  Wijnjewoude

0516 - 54 18 62

www.twabuken.nl

Hendrik van der Heide

06 - 46 18 12 04

info@aforum.nl    aforum.nl

 

Gediplomeerd pedicure
Aantekening: diabetes
Aantekening: reuma
Ook voetreflexologie
Ook bij u thuis
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Zorgboerderij De Twa Bûken doet mee aan de 
vrijwilligersdagen van NL DOET !!!

Op vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart doet zorgboerderij De Twa Bûken mee aan 
NL DOET.  Zorgboer Ken en zorgboerin Janny Copeland zoeken vrijwilligers met 
verschillende talenten. Mensen die kunnen helpen met:

 - Het maken van een omheining van palen en gaas rondom de nieuw aan te leggen 
moestuin die door de clienten van de dagbesteding onderhouden zal worden. 

 - Het schilderen van muren binnenin de gebouwen.
 - Het schuren en/of schilderen van de kozijnen buitenom de gebouwen.
 - De minicamping klaarmaken voor het komende seizoen.    

Ken en Janny hopen dat dorpsbewoners 
met vrienden, collega's of hun vereniging 
of sportclub in actie willen komen bij De 
Twa Bûken: “Wij zien de actie van NL 
DOET als een goede gelegenheid om 
juist zaken aan te kunnen pakken waar 
we normaal niet aan toe komen. Daar-
naast hopen we dat de mensen die zich bij 
ons aanmelden zo positief zijn dat ze 
volgend jaar weer meedoen.”

NL DOET is de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Tijdens NL DOET steken 
mensen in het hele land de handen uit de 
mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor 
diverse organisaties, die tijdens NL DOET 
net dat beetje extra kunnen doen. Het 
succes van NL DOET blijkt onder anderen 
uit het groeiend aantal vrijwilligers dat 
zich tijdens deze dagen inzet. Tijdens NL 

Doet 2010 waren al 150.000 vrijwilligers 
actief. In 2011 wil het Oranje Fonds nog 
veel meer mensen op de been krijgen. 
Ook leden van de Koninklijke Familie en 
diverse landelijke en lokale politici staken 
in de afgelopen jaren hun handen uit de 
mouwen. “Met NL DOET laat het Oranje 
Fonds zien hoe belangrijk vrijwilligers 
voor de samenleving zijn. Daarnaast 
draagt het bij aan een goed imago van 
vrijwilligerswerk", aldus Ronald van der 
Giessen, directeur Oranje Fonds.
De Prins van Oranje en Prinses Maxima 
zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.  

U bent welkom op 18 en/of 19 maart op 
Duerswald 9 te Wijnjewoude.
Wij zijn beide dagen aanwezig van 08.00-
18.00 uur.
U mag zelf bepalen wanneer en voor 
hoelang u komt helpen.
Wij (en uiteraard onze clienten waarvoor 
we het doen), waarderen het  enorm dat u 
tijd voor ons wilt vrij maken ! 

U kunt zich aanmelden op  
(aanklikken op Friesland, zorgboerderij 
De Twa Bûken) of rechtstreeks bij Janny 
Copeland. 
Ook voor verdere informatie kunt u bij 
haar terecht. Telefoon: 0516-541862.

www.nldoet.nl

Zorgboerderij De Twa Bûken  

”Living & Growing” 

http://www.nldoet.nl


Samen Weven aan het Leven organiseert 
een NL DOET-activiteit.

Op 18 en 19 maart zet NL DOET de vrijwillige inzet in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te 
steken. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. 
NL DOET laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenle-
ving zijn.

De organisaties die samenwerken in 
“Samen Weven aan het Leven” (de 
Zonnebloem, het Rode Kruis, de Plus 
Bus, verschillende kerken, ZuidOostZorg, 
ANBO, PCOB, Plaatselijk Belang Ure-
terp, Timpaan Welzijn en het Informatie-
punt Wmo) doen samen mee aan NL 
DOET. 

Op vrijdagmiddag 18 maart 2011 verzor-
gen vrijwilligers van voorgenoemde 
organisaties een gezellige middag voor 
ouderen die nog zelfstandig wonen in 
Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, 
Bakkeveen of Wijnjewoude. 

Deelnemers worden rond 14.00 uur van 
huis opgehaald. Vervolgens maken ze 
een kort ritje door de omgeving om 
daarna naar restaurant de Stripe in 
Wijnjewoude te gaan. Daar wordt ieder-
een ontvangen met een kopje koffie/thee, 

een hapje en een drankje. U kunt daar 
luisteren naar trekzakmuziek of gezellig 
bijpraten. Tegen 16.30 uur wordt iedereen 
weer naar huis gebracht.

Aan deze middag zijn voor de deelnemers 
geen kosten verbonden. Woont u nog 
zelfstandig en wilt u genieten van een 
gezellig uitje, dan kunt u zich opgeven bij 
Timpaan Welzijn. Of kent u iemand die 
zelfstandig woont en het leuk zou vinden 
om mee te doen? Dan vragen wij u om 
deze persoon te wijzen op dit uitstapje. 
Opgave is mogelijk bij Korrie Kooistra van 
Timpaan Welzijn via telefoonnummer 
0512 – 38 40 40.

Vriendelijke groeten, de organisaties van 
Samen weven aan het Leven: de Zonne-
bloem, het Rode Kruis, de PlusBus, 
kerken, ZuidOostZorg, ANBO, PCOB, 
Plaatselijk Belang Ureterp, Timpaan 
Welzijn en het Informatiepunt Wmo
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Activiteiten Witte Kerk Hemrik

 
Zaterdag 5 maart om 20.00 uur  

Claudia y Manito     
Claudia y Manito. Spaanstalige Latin met 
Paraguayaanse harp, gitaar en zang. 
Claudia zingt met haar zwoele stemgeluid 
canciones uit diverse Zuid-Amerikaanse 
landen en begeleidt zichzelf op de gitaar. 
Op de harp laat zij Argentijnse zamba's en 
tango's horen. Manito begeleidt de harp 
met strakke ritmes en vult het gitaarspel 
van Claudia aan met melodische solo's en 
fraseringen.

Zondag 13 maart  om 15.00 uur  
toneelgroep De Catalanen

 Naakt, Onbeschilderd” vertelt het verhaal 
van een zoektocht van een schilder in 
de herfst van zijn leven naar de zin van het 
schilderen. Tijdens die zoektocht 
ontmoet hij iemand die een grote omme-
keer in zijn bestaan teweeg brengt. 
Auteur en verteller is Ton Meijer. Pianiste 

is Irina Osetskaya.

Zondag 20 maart om 15.00 uur  
Van Harens Ensemble     

Het Van Harens Ensemble is een ambi-
tieus en enthousiast amateurkoor uit Sint 
Annaparochie.  Het koor telt 22 leden en 
staat onder professionele en inspirerende 
leiding van Henney Venema.  Het con-
certprogramma bestaat uit zowel geeste-
lijke als wereldlijke muziek en het belooft 
een  verrassend en afwisselend program-
ma te worden.

Zondag 27 maart om 15.00 uur 
Adri de Boer en 

Gezina van der Zwaag 
Adri de Boer en Gezina van der Zwaag 
brengen gezamenlijk en ieder apart een 
aantal liedjes ten gehore. Adri is bekend 
als winnaar van Liet in 1998 en 2001. 
Hij weet het publiek steeds met zijn 
luisterliedjes te raken. Gezina kennen we 
van haar vertaling in het Fries van 

Mantelzorgcafé Wijnjewoude

Op 9 maart a.s. wordt voor de tweede keer een Mantelzorgcafé georganiseerd! Mantel-
zorgers kunnen hier op een ongedwongen manier met elkaar in contact komen onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Het mantelzorgcafé vindt eens in de twee 
maanden plaats op wisselende locaties in de gemeente Opsterland. 9 Maart is dat in 
Wijnjewoude in MFC De Swingel, Mr. Geertswei 4. Er staat deze keer geen thema 
centraal. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. De entree is gratis, de kosten voor koffie en thee zijn 
wel voor eigen rekening. Wij verzoeken mantelzorgers vriendelijk zich van te voren op 
te geven. Dat kan bij G. Miedema, tel. 0512-384058 / g.miedema@timpaanwelzijn.nl. 
Voor meer informatie: bezoek onze website www.mantelzorgopsterland.nl.                                                                                                                                                                    
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Schakers van Bakkeveen winnen hun eerste competitieduel 
tegen de Donger 2 uit Dokkum.

Dirk Müller creëerde een vrijpionnetje tegen Christiaan Haupst bord 1 bouwde daarna 
zijn stelling dusdanig op dat zijn tegenstander het verder niet meer zag zitten en opgaf , 
het eerste punt voor Bakkeveen was binnen 1-0. Gerrit Meppelink aan bord 2 kwam 
een kwaliteit achter, hierdoor ontstond er echter een enorme druk op de stukken van 
zijn tegenstander Gosse Wiersma aan bord 2, Gerrit kwam in een spannend midden-
spel, sprokkelde van alles terug, zodat ook deze tegenstander moest opgeven. 2-0.

Ben de Vries aan bord 3 tegen Martin 
Koopman speelde wederom een taaie 
partij, hoewel zijn tegenstander behoorlijk 
in tijdnood kwam wist die toch stand te 
houden en moest de partij in remise 
eindigen. 2½-½ . Bauke Hoogstra speel-
de tegen Ido Elzinga aan bord 4. Deze 
partij had in het eindspel een prachtige 
ontknoping zijn tegenstander offerde een 
loper en wist daardoor een dame te halen, 
maar Bauke zijn twee pionnen waren ook 

bij de achterlijn gekomen, haalde met de 
ene een dame met direct schaak, toen 
met de andere eveneens een dame met 
weer schaak en de heer Elzinga moest 
opgeven.  3½-½  Sieb Hazenberg speel-
de op bord  5 tegen Dauwe Kuipers, het 
was een spannende strijd waarbij de heer 
Kuipers lange tijd in de tang zat, Sieb wist 
echter toch niet door te drukken en kwam 
remise overeen. 4-1. Berend Joustra  op 
bord 6 kwam tegen Theo de Jong onder 
grote druk te staan hij verloor een kwaliteit 
en moest in het eindspel opgeven. 4-2. 
Hos van der Mark speelde tegen Roland 
van der Veen, die vergeten was zijn 
mobiele telefoon uit te zetten, helaas 
begon die te rinkelen, de wedstrijdleider 
gaf daarna het punt aan Hos. Het is n.l. 
verboden je mobieltje aan te laten staan 
tijdens dit soort wedstrijden. 5-2  Jelle 
Bergsma op bord 8 speelde tegen Henri 
Wolters. In een aanvankelijk gelijk 
opgaande strijd kwam Jelle toch in een 
vervelende situatie wist de druk niet te 
weerstaan en moest helaas zijn partij 
verliezen, maar de winst was binnen. 5-3

Mounleane 14
9241 HA  Wijnjewoude

0516-426885
06-12996376

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Timmer & Klusbedrijf
C. de Vries

c
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Zoek de 7 verschillen.
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Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk

Maart

6 09.30 uur. Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen.
13.45 uur. geen dienst.

9 19.30 uur. Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Dhr. H. J. Brouwer, Rouveen.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.

13 09.30 uur. Ds. W. H. D. Pastoor, Steenwijk.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik.

            14.00 uur. Da. F. Wesseling, De Tike, aangepaste dienst.
20 09.30 uur. Ds. J. A. Droogendijk, Veenwouden.            

gezamenlijk met Lippenhuizen /  Hemrik.
13.45 uur. ds. T. J. Oldenhuis, Emlichheim.

27 09.30 uur. Ds. C. W. Hoek, Bunschoten / Spakenburg.
gezamenlijk met Lippenhuizen / Hemrik. 

19.30 uur. Dhr. T. Tolsma, Ureterp, jeugddienst.

April

3 09.30 uur. Ds. J. G. Arensman, Drachten.
13.45 uur. geen dienst.

Hervormde Kerk

Maart
  
  6   9.30 uur. Duurswoude Ds J. den Admirant, Hoogeveen

13.45 uur. Duurswoude Ds. N.M. v. Ommeren,Vlagtwedde

  9 19.30 uur. Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden Bidstond

13   9.30 uur. Duurswoude Dhr. M. v Heijningen, Dorkwerd 1e Lijdenszondag
13.45 uur. Duurswoude Dhr. M. v Heijningen, Dorkwerd

20   9.30 uur. Duurswoude Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee 2e Lijdenszondag
13.45 uur. Duurswoude Ds G.J. Otter, Emmeloord

27   9.30 uur. Duurswoude Ds H. Dekker, Vollenhove 3e Lijdenszondag
13.45 uur. Duurswoude Dhr. J. de Vries, Urk
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Dorpsagenda

Maart
5 Claudia y Manito 20.00 uur in de Witte kerk
9 Mantelzorgcafé 14.00 tot 16.00 uur in de Swingel 
13 Toneelgroep de Catalanen 15.00 uur in de Witte kerk
15 Ledenvergadering Plaatselijk Belang
16    BvPF. Mevr. Muller vertelt over Noorwegen. Samen met de Chr.

Plattelandsvrouwen 
16tot 20 Week van het Christelijke Boek
17 BvPF. Provinciale volksdansdag in de Wier te Ureterp
18/19Activiteiten van NL Doet
19 Potgrondactie van Peuterspeelzaal de Telle
19 Uitvoering Muziekvereniging Eensgezindheid
20 Van Harens Ensemble 15.00 uur in de Witte kerk
22 Klaverjassen bij café van der Weij
22 Workshop consuminderen van 20.00 tot 22.00 uur WAW-Buurtacademie
25  Een gezellige muzikale avond  in MFC de Swingel door VVV en WAW 

Buurtacademie 
26 Wichelroedelopen van 14.00 tot 16.00 uur WAW-Buurtacademie
27 Adri de Boer en Gezina van der Zwaag 15.00 uur in de Witte kerk
28 Ledenvergadering begrafenisvereniging Eert de Doden

April
Vanaf 1 april Voorverkoop zwemabonnementen Dúndelle

1 Schutjassen in de O.D.V. kantine 
5 Informatieavond over het puberbrein om 20.00 uur in De Swingel.
7 Paaspakketten inleveren voor Polen
7 Gitaarspelen van 19.00 tot 22.00 uur WAW-Buurtacademie
16 Forellevissen 13.00 uur WAW-Buurtacademie
19 Inschrijven voor zwemlessen  Dúndelle Bakkeveen
20    De heer Y. van Slooten vertelt over rouwgebruiken
22 Reading paragnost Diana Zuidhof van 19.30 tot 21.30 uur WAW-Buurtacademie
28 Cyber pesten 19.30 tot 22.00 uur WAW-Buurtacademie
30 Zwembad Dúndelle gaat weer open
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Rijkdom is als zeewater, 
hoe meer je ervan drinkt hoe dorstiger men wordt.



Tj. Harkeswei 106 a/b
9241 HM Wijnjewoude

Tel. (0516)  48 17 86
Fax (0516) 48 10 57

G. Wiegersma Wijnjewoude
uw

stalstoffeerder

110 SCANIA
Handelsonderneming

G. Wiegersma

Tel.: 0516 - 48 06 68
Fax: 0516 - 48 05 35

Weinterp 1
9241 HB  Wijnjewoude

Bloemstukken
Snijbloemen
Kamerplanten
Bruidswerk
Grafwerk
Sfeermakers
Kado’s
Snuisterijen

*
*
*
*
*
*
*

*Voor al uw:

www.bloemenkadohuiswilma.nl
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 Medicatiebezorging

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Patiënten van 70 jaar en ouder en patiënten die minder goed ter been zijn, kunnen de 
medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur 
bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons 
overlegd worden.

Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Doktersdiensten
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50.

Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08
Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112
Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden
- maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur
- aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur
- koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur
- bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur
- medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur
- wrattenspreekuur: in overleg met assistente 

Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege 
medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld 
worden. www.lewin.praktijkinfo.nl
Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur 
en 17.00 uur afgehaald worden.
Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we 
dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. 

Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 
's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer:

0900 1127112
U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal 
stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de 
Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein 
van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast 
het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.
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Wie over elke stap nadenkt 
staat zijn hele leven op één been.


